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SEKCJA I 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE  

 
 

1. UBEZPIECZAJĄCY: 

1.1. „Warmia i Mazury” Sp. z o.o.  

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

2. UBEZPIECZONY: 

2.1. „Warmia i Mazury” Sp. z o.o.  

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

2.2. pracownicy – w zakresie określonym w poszczególnych Sekcjach 

 
3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ  

3.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo przed 
postanowieniami właściwych ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem 
zapisów określonych w pkt 3.2. 

3.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia określa minimalny 
wymagany zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, które 
będą miały zastosowanie w poszczególnych zakresach ubezpieczenia znajdują się postanowienia 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w 
Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą miały 
zastosowanie uregulowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i właściwych 
dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 

3.4. W przypadku, kiedy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia są odmienne od powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy korzystniejsze dla 
Ubezpieczonego. 

3.5. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów Umowy będą one rozstrzygane na korzyść 
Ubezpieczonego. 

3.6. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność operacyjna i techniczna w warunkach normalnych 
(normalna działalność operacyjna i planowane szkolenia) i szczególnych (alarmowych, contingency oraz 
kryzysowych). 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 

4.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 01.09.2016 r. Termin zakończenia ochrony 
ubezpieczeniowej zostanie ustalony zgodnie z Umową o wykonanie zamówienia publicznego. 

4.2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana w okresach rocznych. 

4.3. W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie późniejsza niż 01 
września Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia oraz w oparciu o informację we wniosku o udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FRANSZYZY I UDZIAŁU WŁASNEGO 

5.1. Ubezpieczyciel będzie stosował jedynie franszyzy określone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW  
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6.1. Suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności ustalone dla poszczególnych postanowień Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia są ustanawiane w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2. Suma gwarancyjna ustalana jest na jedno zdarzenie z zastrzeżeniem wskazanych zapisów. 
7. POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  SKŁADKI 

7.1. W odniesieniu do poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia płatność składki nastąpi w 12 
równych ratach w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w następujących terminach: 

I rata płatna do 30.09. V rata płatna do 31.01. IX rata płatna do 31.05. 

II rata płatna do 31.10. VI rata płatna do 28.02. X rata płatna do 30.06. 
III rata płatna do 30.11. VII rata płatna do 31.03. XI rata płatna do 31.07. 
IV rata płatna do 31.12. VIII rata płatna do 30.04. XII rata płatna do 31.08. 

 

7.2. Ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony. Brak zapłaty raty składki nie 
może być podstawą do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje ustania ochrony 
ubezpieczeniowej. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie 
Ubezpieczyciel powiadomi Brokera i wezwie Ubezpieczającego do zapłaty należnej raty składki. 

7.3. Zapłata składki dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie wystawionego przez 
Ubezpieczyciela dokumentu ubezpieczenia.  

7.4. Za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek 
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość 
środków. 

7.5. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek oraz składek (dla ubezpieczeń dla których brak jest 
wymogu wskazania stawki w ofercie) określonych w ofercie w czasie obowiązywania Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia. 

7.6. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał z wypłacanych odszkodowań należnej kolejnej raty składki. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I TERMINY ICH 

WYSTAWIENIA 

8.1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej Ubezpieczenia podpisany i zaparafowany przez 
osoby upoważnione ze strony Ubezpieczyciela w dwóch egzemplarzach. Ubezpieczający dokonuje 
zwrotu podpisanego egzemplarza Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

8.2. Do dnia 31 sierpnia Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający udzielanie ochrony 
ubezpieczeniowej. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DEFINICJI PRACOWNIKA, WSPÓŁPRACOWNIKA I REPREZENTANTÓW 

9.1. Za pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie innej umowy cywilno-
prawnej. Za pracowników uznaje się również praktykantów, wolontariuszy, stażystów lub osoby 
skierowane do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy, osoby skazane skierowane do wykonywania 
nieodpłatnych prac społecznie użytecznych wyrokiem sądu lub przez zakład karny, którym 
Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, a także osoby wykonujące w imieniu i na 
rzecz Ubezpieczonego pracę jako pracownicy agencji pracy tymczasowej. 

9.2. Za współpracowników Ubezpieczonego uważa się osoby trzecie, które zawarły z Ubezpieczonym umowę 
cywilno-prawną jako przedsiębiorca i wykonują w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego Zadania, w tym 
również z wykorzystaniem mienia należącego do Ubezpieczonego. 

9.3. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, 
prokurentów, członków rady nadzorczej. 

9.4. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 kc w Umowie Generalnej Ubezpieczenia za Ubezpieczającego należy 
rozumieć wyłącznie reprezentantów określonych w pkt 9.3. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWIADOMIENIA O WYPADKU UBEZPIECZENIOWYM   



Załącznik nr 1c Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ III 
 

 

4 

10.1. Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim 
wiadomości.  

10.2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia wypadku w terminie 
określonym w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty należnego 
odszkodowania ani go nie ograniczy, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na rozmiar 
szkody, ustalenie okoliczności szkody, odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz nie przyczyniło się do 
zwiększenia szkody. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania.  

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW ART. 815 §2 KC 

11.1. Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia określonego w § 2 art. 815 KC i nie nakłada na 
Ubezpieczonego obowiązku notyfikacji w czasie trwania umowy.  

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI  

12.1. Spory pomiędzy Ubezpieczycielem, a Ubezpieczonym w związku z realizacją niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FORM KOMUNIKACJI I RAPORTOWANIA  

13.1. Ubezpieczyciel wyznaczy w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy: 

13.1.1. jednostkę i osobę odpowiedzialną za realizację całej Umowy, 

13.1.2. jednostkę i osobę(y) odpowiedzialną(e) za koordynację procesu likwidacji szkód i 
sprawozdawczości w tym zakresie, 

13.1.3. jednostkę i osobę(y) odpowiedzialną(e) za techniczną obsługę ubezpieczeń 

wraz z danymi teleadresowymi (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu (stacjonarny, 
komórkowy) numer fax’u). 

13.2. Ubezpieczyciel każdorazowo będzie powiadamiać Ubezpieczającego i brokera o zmianach w zakresie o 
którym mowa w pkt 13.1. 

13.3. W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w pkt. 13.1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w ciągu 14 dni 
od dnia podpisania niniejszej Umowy utworzyć taką/ie jednostkę/i i podać Ubezpieczającemu dane 
teleadresowe.  

13.4. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w pkt. 13.1. następuje poprzez pisemne 
zawiadomienie drugiej strony, przekazane w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana danych teleadresowych nie jest traktowana jako zmiana umowy. 

13.5. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, brokerem, a Ubezpieczycielem jest 
przekazywanie dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną, z wyjątkiem składania 
oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych 
dokumentów. 

13.6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia brokerowi reprezentującemu 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczającemu na każdorazowy wniosek ewidencji zgłaszanych szkód, 
wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wartości wypłaconych odszkodowań 
oraz utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka. W przypadku wniosku brokera 
Ubezpieczyciel dostarczy dane dotyczące szkodowości w ciągu 7 dni. 

13.7. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do stosowania Ogólnych procedur obsługi umowy i likwidacji szkód 
opisanych w Załączniku nr 8 do SIWZ oraz uzgodnionych Szczegółowych procedur obsługi zgodnie z 
zapisami umowy o wykonanie zamówienia. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE  PRAWA DO REGRESU 

14.1. W odniesieniu do art. 828 k.c. ustala się, że z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela 
przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości 
wypłaconego odszkodowania. 
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14.2. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją pkt 9.1. Sekcji I) regres ma zastosowanie jedynie w 
przypadku: 

14.2.1. szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub w stanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków lub 
środków odurzających, jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku,  

14.2.2. sytuacji określonej w Ustawie z dn. 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 

14.2.3. Wyrażenia zgody przez Ubezpieczającego w sytuacjach innych, niż opisane w pkt 14.1.1 – 
14.1.2 Sekcji I. 
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SEKCJA II 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego z włączeniem działalności 
handlingowej, cargo, screeningu 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności 
lotniczej w zakresie pełnienia funkcji operatora portu lotniczego oraz wykonywania usług 
handlingowych, cargo, screeningu w zakresie wynikającym z Zezwoleń udzielonych przez Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

2. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

2.1. Podstawę prawną stanowi: 

2.1.1. Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 933 z późniejszymi 
zmianami) 

2.1.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców 
wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej 
(zwane dalej „Rozporządzeniem”) oraz ARIEL MAJOR AIRPORT WORDING z późniejszymi 
zmianami w związku z brzmieniem art. 209 ustawy przywołanej w powyższym punkcie. 

3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

3.1. Teren Portu Lotniczego w Szymanach. 

3.2. w odniesieniu do OC za produkt cały świat 

4. WARUNKI UBEZPIECZENIA 

4.1. Ubezpieczenie musi spełniać co najmniej warunki w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej 
Operatora Portu Lotniczego w brzmieniu Ariel Major Airport Wording z uwzględnieniem klauzul o 
charterze obligatoryjnym, m.in. AVN 60A, ANV 52G, AVN 38B, AVN2002A,  AVN 46B, AVN 111, 
2488AGM00003). 

4.2. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy ubezpieczenia i 
Rozporządzenia, odpowiednie zapisy Rozporządzenia będą miały znaczenie rozstrzygające. 

5. SUMY GWARANCYJNE: 

5.1. 70 000 000,00 euro na każde zdarzenie dla uszkodzeń ciała i szkód majątkowych, 

5.2. 70 000 000,00 euro do łącznej rocznej sumy wypadków w odniesieniu do odpowiedzialności za 
produkt, 

5.3. 25 000 000,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia dla uszkodzeń ciała i majątkowych z tytułu ryzyk 
wojennych wg brzmienia klauzuli AVN 52 G, 

5.4. 25 000 000,00 USD na jedno i wszystkie zdarzenia dla naruszenia dóbr osobistych wg brzmienia 
klauzuli AVN 60 

5.5. 5 000 SDR – zgodnie z §7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

5.6. 100 000 SDR - zgodnie z §7 ust. 1 pkt 3 ppkt c) Rozporządzenia  

6. FRANSZYZA  

6.1. Franszyza redukcyjna - 30 000,00 euro dla szkód w statkach powietrznych 

6.2. Franszyza redukcyjna - 10 000,00 euro dla pozostałych szkód majątkowych 

6.3. brak franszyzy i udziału własnego dla szkód osobowych oraz szkód objętych ochroną na podstawie 
Rozporządzenia, w przypadku gdy szkoda nie przekracza wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej 
regulowanej Rozporządzeniem. 
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Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., informuje, że niniejsza „Umowa Generalna 
Ubezpieczenia stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U.  1994 r. Nr 24 poz. 83  z późn. zmianami). 

Autorskie prawa majątkowe do niniejszego Umowy przysługują Spółce Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych 
„Maxima Fides” Sp. z o.o., która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja bądź modyfikacja materiałów objętych niniejszą Umową, w wersji 
elektronicznej, w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek innej formie, a także użycie 
przedmiotowej Umowy w całości lub jakiejkolwiek jej części w innym celu, niż została ona przekazana, bez 
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Biura Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o. jest surowo 
zabronione. 
 


